


Artigo 1º

Âmbito

1. O Orçamento Participativo (OP) da Associação de Estudantes da Faculdade de Farmácia da
Universidade do Porto (AEFFUP) visa contribuir para a participação dos Estudantes nos
processos de decisão e gestão de recursos da Associação, através da apresentação de
candidaturas de atividades ou projetos que serão, posteriormente, sujeitos a votação, por
forma a que a candidatura vencedora seja incluída no Plano de Atividades da Direção da
AEFFUP 2022/2023.

Artigo 2º

Objetivos

1. Promover a participação ativa dos Associados da AEFFUP, possibilitando a influência direta
nos processos de gestão da instituição, nomeadamente, no Plano de Atividades da Direção da
AEFFUP.

2. Fomentar e impulsionar uma visão crítica à Estrutura da AEFFUP, no sentido de se colmatar
possíveis falhas que o atual Plano de Atividades apresenta, transformando preocupações
individuais no bem comum.

3. Garantir que o trabalho desenvolvido pela Direção da AEFFUP vai ao encontro das
prioridades dos Estudantes da FFUP.

Artigo 3º

Candidaturas

1. Qualquer Associado da AEFFUP, à exceção dos elementos da Direção, poderá participar no
OP, individualmente ou em grupo, tendo este um máximo de três (3) estudantes.

a. Está previsto limite máximo de duas (2) candidaturas por Associado.

2. As candidaturas deverão ser constituídas por uma (1) atividade ou um (1) projeto que se
enquadre numa das seguintes Áreas de Atuação do Plano de Atividades da Direção da AEFFUP:

a. Ação Social, Educação e Promoção para a Saúde;
b. Apoio ao Estudante;
c. Comercial;
d. Comunicação e Multimédia;
e. Cultura;
f. Desporto;
g. Formação, Estágios e Saídas Profissionais;
h. Mobilidade e Relações Internacionais.

3. As candidaturas deverão ser submetidas, exclusivamente, através do formulário destinado
para o efeito, disponibilizado pela AEFFUP nos seus meios de comunicação.



4. Cada candidatura deverá ser constituída por:

a. Descrição da atividade/projeto (Anexo I);
b. Orçamento da atividade/projeto (Anexo II);

i. Não é obrigatório utilizar a verba prevista na sua totalidade.

c. Apresentação da atividade/projeto, em formato .pdf  (Anexo III);
d. Declaração multiusos de cada um dos candidatos;
e. Facultativo: outros documentos imprescindíveis para a compreensão da candidatura.

Artigo 4º

Júri

1. Para fins de avaliação e seleção das candidaturas, será elaborado um Júri constituído por três
(3) elementos:

a. Presidente da Direção da AEFFUP;
b. Tesoureira da Direção da AEFFUP;
c. Secretária-Geral da Direção da AEFFUP.

2. Não serão aceites candidaturas que:

a. Não cumpram o presente Regulamento;
b. Entrem em conflito com os Estatutos da AEFFUP ou Regulamentos Internos dos Órgãos

Sociais e dos Núcleos da AEFFUP em vigor;
c. Não sejam possíveis de executar até ao término do presente mandato dos Órgãos

Sociais da AEFFUP;
d. No seu âmbito e na sua estrutura se assemelhem a outras propostas já previstas no

Plano de Atividades da Direção ou dos Núcleos da AEFFUP em vigor;
e. O Júri não considere exequíveis em termos logísticos ou financeiros.

Artigo 5º

Processo de Candidatura

1. O processo de candidatura para o OP será constituído pelas seguintes etapas:

a. Submissão de candidaturas - 9 a 24 de março.
b. Avaliação pelo júri das candidaturas submetidas - 1 a 3 de abril.

i. O júri poderá requerer alterações à candidatura, caso considere inviável a
realização da atividade/projeto nos moldes apresentados;

ii. O júri poderá requerer a disponibilidade dos estudantes proponentes de
candidaturas semelhantes para a integração das várias propostas numa só.

c. Alterações nas candidaturas submetidas pelos candidatos, por indicação do Júri - 4 a 8
de abril.

i. A atividade/projeto da candidatura não deverá ser alterada/o na sua génese,
apenas melhorada/o.

d. Seleção e verificação da admissibilidade pelo Júri das candidaturas alteradas - 9 a 11 de
abril.

i. Caso o projeto consista em alterar algo a nível estrutural da Faculdade, este terá
que ser aprovado pela Direção da FFUP para ser admitido.



e. Publicação da listagem provisória das candidaturas nos meios de comunicação da
AEFFUP - 12 de abril.

f. Período de reclamações referentes à listagem provisória publicada - 13 de abril.
g. Publicação da listagem definitiva das candidaturas a serem apresentadas em sede de

Reunião Geral de Alunos (RGA) e disponibilização das mesmas para consulta nos meios
de comunicação da AEFFUP - 15 abril.

h. Apresentação das candidaturas, com auxílio do Anexo III, em sede de RGA - 20 de abril.

i. A apresentação deverá ser feita pelo(s) proponente(s) de cada candidatura.

i. Votação - 21 a 26 de abril.
j. Anúncio da(s) candidatura(s) vencedora(s), nos meios de comunicação da AEFFUP - 27

de abril.

Artigo 6º

Votação

1. A votação será feita via online, num formulário criado para o efeito.

2. Todos os Associados da AEFFUP têm direito ao voto.

Artigo 7º

Execução

1. A AEFFUP prevê para o OP uma verba global de, no máximo, duzentos e cinquenta euros
(250€).

a. A esta verba poderão ser adicionadas receitas provenientes de inscrições, dependendo
do  âmbito da atividade;

i. Fica a cargo do Júri avaliar se o valor de receitas proposto se adequa ao âmbito da
atividade e à realidade da AEFFUP.

2. Caso, após a adjudicação da candidatura vencedora, subsista uma verba disponível, a mesma
será atribuída à candidatura seguinte mais votada que, com esse montante, possa ser
executada.

3. A(s) candidatura(s) vencedora(s) será/ão executada(s) pelo(s) seu(s) proponente(s), com o
apoio da AEFFUP.

4. A(s) candidatura(s) vencedora(s) terá/ão de ser implementada(s) até ao final do mandato
dos Órgãos Sociais da AEFFUP 2022/2023.



Artigo 8º

Casos omissos

1. Qualquer caso omisso a este regulamento será deliberado pela Direção da AEFFUP.

Pela Direção da AEFFUP,

________________________________

Ana Maria Grandinho

(Presidente da Direção)



Anexo I - Descrição da Candidatura

Link para acesso ao Anexo I: OP AEFFUP 2023 - Anexo I

https://docs.google.com/document/d/1h6X9OKRrHdwT3YgHWFQt1nTld-8SNEIwQOmxF3nYJes/edit?usp=sharing


Anexo II - Orçamento da Candidatura

Link para acesso ao Anexo II: OP AEFFUP 2023 - Anexo II

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b_YV5xjLR1qJ_fKxYiV1VltzDMzSuPR56n9XbIGWd1s/edit?usp=sharing


Anexo III - Apresentação da Candidatura

Link para acesso ao Anexo III: OP AEFFUP 2023 - Anexo III.pptx

https://docs.google.com/presentation/d/1vN8MgI8x7I0N7qtTWwGXfskVq7acf90m/edit?usp=sharing&ouid=105908590884910069947&rtpof=true&sd=true

